ANJEL STRÁŽNY
Nad zemou zakrúžil
mráčik maličký
Priletel s vánkom
na slnečnom lúči
Zahniezdil na poli
vlahu dal zemi
Zasial zrniečko
čo s láskou
hlávku k zemi kloní
Pohladil brázdu
rozdrvil hrudku

Korienkom rozprával
o krásnom dieťatku
ako sa teší na tento svet
Úsmevom prebúdza
zvädnutý kvet
Vôňu vlieva do ľudských duší
Spevom škovránka
otvára
nedobytné zámky
V hniezde lásky nachádza domov
Stebielkami trávy
ďakuje oblakom
Ďakuje oblakom
za dary zeme
šťastie
radosť
chvejúce sa láskou dlane
Za kolísku
Spievajúce slzy
Za jemnosť krídel
mávajúcich
z nekonečnej
hviezdnej
noci
-*-

Očká v prízemí zacítili šťastie
utekajúc za iskrou
lampy blikajúcej
PÁVI E OČI
Pávie pierka v očiach detí
horia túžbou po objatí
Ráno
cez deň
počas noci
matkin úsmev má ich v moci
Zakrýva aj prebúdza
žmurkajúce očká
ktoré láskou rozkvitajú
v pestré - pávie pierka
Starostlivé dlane
Vône domova
Vytvárajú kolotoč šťastia
vedú cestičku pokoja
Farebné
štebotavé rána
utopené v smiechu
Medový chlebík
na farebnom tanieriku
zamotaný do pavučín
okatého pavúka
Roztancované
plavé vlásky
trblietajúce sa v lúčoch
plávajúceho slnka
Roztancované
čaro
ukryté v očiach
pávieho pierka
-*Motýľ obdaril
postieľku lúčnym kvetom
Podaroval ho úsmevu
uspávanke
zakrytej nočným tichom
USPÁVANKA
Pieseň

Uspávanku spievam
keď strieda noc deň
Mesiac na oblohe
svieti do okien
Detské očká vravia
Mama ďakujem
S hviezdičkami tíško
zaznieva refrén
Ďakujem ti
Bože
za dar v kolíske
za rozvitý púčik
vlásky jemnučké
dve červené líčka
plody jablone
úsmev
ktorý spieva
o láske úprimnej
Jemne hladím hlávku
očká dávno spia
Cítim tvoj dych v spánku
Nič ti nechýba
Dve červené líčka
plody jablone
plavý vlas si hľadá
miesto v perine
Malé detské dlane
biele hrdličky
tíško usínajú
v rukách mamičky
Úsmev nežný vánok
vonia v ovzduší
Nech to detské šťastie
slza nezmočí
Ďakujem ti
Bože
-*Prečo po daždi
rozkvitnú dúhy
?
Prečo kvapka kvapká
a k sebe sa túli
?
Papierové loďky
plávajúce potôčikom

